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1 Inledning 

 Allmän information om denna handling  
Denna handling är upprättad av Brand och Bygg Sverige AB (Brand och Bygg) på 

uppdrag av Polhus AB.  

Aktuell brandskyddsbeskrivningen är en generell brandskyddsbeskrivning för 

timmerhus med virkestjocklekarna 44, 70 och 90 mm och som levereras av 

Polhus AB.  

Brandskyddsbeskrivningen omfattar hela den aktuella byggnaden och gäller för 

samtliga timmerhus i storlekarna 25 m² och 30 m².  

Vidare utgör denna handling underlag för övriga projektörer och entreprenörer och 

anger kravnivå avseende brandskyddet för byggnaden enligt BBR och aktuella delar 

som berör brandskydd i EKS och Eurocode 5.   

 Brandtekniska krav enligt BBR 
Byggnaden uppfyller de krav som ställs i avsnitt 5:1-5:7 i Boverkets byggregler, 

BBR 28 [1] samt i avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11 

(BFS 2019:1) [5]. 

 Utformning av brandskyddet 
Byggnadens brandskydd utformas i huvudsak genom så kallad förenklad 

dimensionering vilket innebär att föreskrifter i BBR uppfylls genom att de lösningar 

och metoder följs som anges i de allmänna råden i BBR.  

Om timmerhus placeras närmre än 8 meter från annan byggnad, exempelvis 

huvudbyggnaden, tillämpas analytisk dimensionering. Godkända avstånd 

(placeringar) mellan aktuell byggnad och annan byggnad ges i tabell i Bilaga 2, där 

det i tabellen går att utläsa godkänd placering samt maximala fönsterareor i berörda 

byggnaderna med avseende på analytisk dimensionering.  

Som underlag till den analytiska dimensioneringen ligger strålningsberäkningar i 

Bilaga 3 samt beräkning av brandskydd i yttervägg av enbart virke i Bilaga 4.  

Den analytiska dimensioneringen har genomförts på det sätt som framgår av 

BBRAD 3 (Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd, BFS 2013:12) [4].  

Beräkningar av ytterväggskonstruktioner har utförts på det sätt som framgår av 

Eurocode 5 [5].  

2 Beskrivning av byggnad och verksamhet 

 Byggnaden 
Timmerhusen är utformade i ett våningsplan med tillhörande sovloft och är maximalt 

på 30 m² och är utförda med en stomme i trä.  

Byggnaden utförs därav i brandteknisk byggnadsklass Br3 och utan 

brandcellsindelningar inom byggnaden.  
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 Verksamhet och personantal  
Hela byggnaden innehåller verksamhetsklass 3A. Totalt beräknas enbart ett fåtal 

personer (<10) befinna sig i hela byggnaden samtidigt. Utrymningsvägarnas 

utformning och kapacitet är baserade på högsta tillåtna personantal. 

 Brandbelastning 
Brandbelastningen i byggnaden överstiger ej 800 MJ/m² golvarea. 

3 Utrymning  

 Tillgång till utrymningsväg 
Mindre entresolplan/sovloft under 25 m² och som enbart upptar maximalt 50 % av 

underliggande plan får utformas utan utgång till utrymningsväg från entresolplanet 

under förutsättning att utrymningen ändå kan ske på ett tillfredsställande sätt. 

3.1.1 En enda utrymningsväg 

Utrymning sker via dörr i fasad. Dörr till säker plats får vara den enda 

utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för bostäder i verksamhetsklass 3 som 

är lätt överblickbara med maximalt 15 meter gångavstånd och maximalt 30 personer. 

Mindre sovloft under 25 m² och som enbart upptar maximalt 50 % av underliggande 

plan får utformas utan utgång till utrymningsväg från entresolplanet. 

Gångavstånd i trappa som ingår i gångvägen till en utrymningsväg har beräknats 

motsvara ett horisontellt gångavstånd som är fyra gånger nivåskillnaden.  

Ovan uppfylls inom samtliga timmerhus.  

 Utformning och framkomlighet av dörrar 
Dörrar mot och i utrymningsvägar ska vara utförda med minst 0,80 meter fritt 

passagemått och vara lätt öppningsbara med nedåtgående trycke.  

Inåtgående dörrar får användas då personantalet är lågt.  

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv.  

Den högsta kraften för att öppna en dörr ska anpassas efter vilken typ av 

öppningsanordning som används. För trycken ska den vertikala kraften understiga 

70 N. Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. 

Vred och nyckel kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 

10 personer. Vred som används för att också öppna dörren ska inte förekomma. 

4 Skydd mot uppkomst av brand 
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot 

uppkomst av brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast 

inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända.  

Kravet för yttemperatur i första stycket uppfylls om temperaturen på ytan av 

närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte överstiger 

85 °C. Andra temperaturkriterier kan användas om materialets egenskaper är väl 

kända och dokumenterade.  
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 Uppvärmningsanordningar 
Uppvärmning förutsätts ske med värmepump, direktverkande el eller oljefyllda 

element. Inga särskilda åtgärder krävs då för att skydda mot uppkomst av brand från 

värmesystemet. Aktuell brandskyddsbeskrivning tar inte hänsyn till eftermontering 

av kamin eller eldstad.  

 Matlagningsanordningar 
Vid installering av spis eller ugn ska avstånd till ovanliggande brännbart material 

eller fläkt ska vara minst 0,5 meter för elektrisk spis och 0,65 meter för gasspisar. 

5 Ytskikt 

 Invändiga ytskikt och material 
Följande ytskiktskrav gäller för invändiga ytor och installationer:  

Ytskikt  Klass  

Väggar, tak, golv och fast inredning  D-s2,d0  

Rörisolering (ytskikt på friliggande rörledningar i 

mindre omfattning) 

DL-s3,d0  

Mindre detaljer i luftbehandlingsinstallationer -  

såsom filtermaterial, packningar, fläktremmar och 

elinstallationer. 

Klass F 

Kanaler  Klass E  

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum som 

ytterväggen gränsar till 

Klass F 

Uteluftsdon och överluftsdon Klass F 

Övrigt material i luftbehandlingsinstallationer  A2-s1,d0 

5.1.1 Kablar 

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden får vara utförda utan brandteknisk klass 

fram till den närmaste inkopplingspunkten. Om kabelns längd i byggnaden 

överstiger 20 meter ska denna utföras i lägst klass Eca.  

 Utvändiga ytskikt  
Följande ytskiktskrav gäller för utvändiga ytor:  

Ytskikt  Klass  

Ytterväggar   D-s2,d2  

Taktäckning – för småhus och attefallshus kan aktuell 

taktäckning appliceras på brännbart underlag 

BROOF (t2)  

Taktäckning på tak över skärmtak eller dylikt  Klass E 
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6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader. 

Tillfredställande skydd erhålls vanligtvis genom att byggnaden uppförs med minst 

8 meters avstånd till annan byggnad.  

Avståndet mellan småhus och småhus och attefallshus kan vara mindre än 8 meter 

om de uppförs enligt tabell 1 nedan. Tabellen nedan motsvarar utformning enligt 

förenklad dimensionering.  

Konstruktion  Minsta avstånd 

EI 60 i ena väggen alltid godkänt 

EI 30 (inklusive dörrar) utan fönsteröppningar i båda väggarna alltid godkänt 

EI 30 (inklusive dörrar) med högst 1 m² oklassad fönsterarea i 

båda väggarna 

2 meter 

EI 30 med högst 4 m² oklassad fönsterarea i båda väggarna 5 meter 

EI 30 utan begränsning på fönsterarea i båda väggarna 7 meter  

Ingen brandteknisk konstruktion i någon av väggarna 8 meter 

Tabell 1 – exempel på kombination av brandteknisk konstruktion och avstånd för att uppfylla förenklad 

dimensionering.  

Ytterväggar kan anses vara motstående om direkt värmestrålning kan ske från den 

ena ytterväggen till den andra. Direkt värmestrålning förutsätts kunna ske vinkelrätt 

och snett ut från väggen intill 135° vinkel från väggen. 

Om avstånd och storlek på fönsterarea avviker från ovan se exempel på godkända 

avstånd utformade enligt analytisk dimensionering i Bilaga 2. 

Observera att för komplementbyggnader räcker det med att en av väggarna är utförd 

enligt tabell 2.  

7 Möjligheter till räddningsinsatser  
Räddningstjänstens ingripande ska normalt ej behövas för att utrymning ska kunna 

slutföras. Byggnaden ska dock vara åtkomlig för räddningsinsatser. Avståndet 

mellan räddningstjänstens uppställningsplats, så som väg eller parkering, och aktuell 

byggnad ska understiga 50 meter. 

8 Bärförmåga vid brand 
Vid klassificering ska hänsyn tas till exponering på två eller fler sidor, till exempel 

vid brandceller i mer än ett plan, öppna entresolplan eller bärande 

väggkonstruktioner som inte är avskiljande. Byggnadsdelar som krävs för att 

upprätthålla funktionen hos en brandcellsgräns ska utformas med minst motsvarande 

klass med avseende på bärförmåga. 

Byggnadens bärverk ska uppfylla krav enligt tabell nedan. 

Byggnadsdel Brandteknisk klass 

Bärverk i bostadshus som tillhör 

byggnadens huvudsystem. 

R 15 

Övriga bärverk. Kan vara utförda utan krav på bärförmåga vid 

brand. 
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9 Imkanal från kök eller pentry med hushållsspis 
Eventuella imkanaler ska vara utförda av sådana material och vara utformade så att 

risken för spridning av brand inuti kanalerna till intilliggande byggnadsdelar eller 

fast inredning begränsas. 

Imkanalen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativ kan imkanalen 

utföras i lägst brandteknisk klass E 15 och med ett skyddsavstånd till brännbara 

material på minst 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler ska utformas med material i 

lägst brandteknisk klass E. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart 

material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre 

delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. 

10 Brandvarnare 
Brandvarnare ska placeras i, eller direkt utanför, varje rum för sovande personer. Om 

trappor förekommer ska brandvarnare även placeras i utrymmet direkt ovanför 

trappan.  

Utformning av brandvarnare ska verifieras enligt SS-EN 14604.  

11 Referenser 
[1] BBR – Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2 (BBR 28) 
[2] Plan- och bygglag (SFS 2010:900), PBL 
[3] Plan- och byggförordning (SFS 2011:338), PBF 
[4] BFS 2011:27, BBRAD 1 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av 

byggnaders brandskydd med ändringar till och med BFS 2013:12, BBRAD 3. 
[5] Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2019:1 (EKS 11) 
[6] Imkanal.se utgåva 2012:2 (2015-09-16) 
[7] Plan- och byggtermer 1994, TNC 95 
[8] Eurocode 5: Dimensionering av träkonstruktioner (SS-EN 1995-1-2:2004) 
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Bilaga 1 – Brandskisser 

Översikt av plan för förslag på placering av brandvarnare och brandsläckare  

Brandskisser som redovisar brandskyddsåtgärder återfinns på efterföljande sidor. 
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Bilaga 2 – Placering enligt analytisk dimensionering  

I de fall då placering enligt förenklad dimensionering (tabell 2 i avsnitt 6) inte 

uppfylls kan nedanstående placering tillämpas. Nedanstående tabell är baserad på 

strålningsberäkningar gjorda i Bilaga 3.   

Konstruktion  Minsta avstånd 

EI 60 i ena väggen alltid godkänt 

EI 30 (inklusive dörrar) utan fönsteröppningar i båda väggarna alltid godkänt 

EI 30 med högst 1,7 m² oklassad fönsterarea i båda väggarna 2 meter 

EI 30 med högst 4 m² oklassad fönsterarea i båda väggarna  3 meter  

EI 30 med högst 7 m² oklassad fönsterarea i båda väggarna 4 meter  

EI 30 med högst 10 m² oklassad fönsterarea i båda väggarna 5 meter 

EI 30 utan begränsning på fönsterarea i båda väggarna 7 meter  

Ingen brandteknisk konstruktion i någon av väggarna 8 meter 

Tabell 1 – exempel på kombination av brandteknisk konstruktion och avstånd enligt analytisk 

dimensionering.  

 

Förslag på tillämpning av ovan tabell redovisas i nedan figurer.  

  

Avstånd beräknas från den del av
oklassade fönsteryta som är närmst
befintlig byggnad men som
understiger 8 meter. 

De delar som överstiger 8 meter
behöver ej räknas med.

> 8 m

< 8 m
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Vid de tillfällen då ytorna
överstiger värdena i
tabellen är det mest
prisvärda att brandklassa
ytterdörren i första hand.

Värdena i tabellen tar inte hänsyn till
skarpa vinklar men möjligheter finns att
göra anpassade strålningsberäkningar
för att slippa brandklassa fönsterytor i
detta läge.
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Bilaga 3 – Strålningsberäkningar  
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1 Inledning  
Brandteknisk utredning - Strålningsberäkningar är upprättad av Brand och Bygg 

Sverige AB. 

Utredningen omfattar analyser av skydd mot brandspridning mellan byggnader och 

avser att beräkna infallande strålning mellan nybyggt timmerhus och befintliga 

byggnader, i de fall avståndet mellan byggnader understiger 8 meter. Syftet är att 

genom analytisk dimensionering påvisa att strålningsnivåerna blir tillräckligt låga och 

ge förslag på placering som uppfyller kraven enligt BBR.  

Resultatet i utredningen (acceptabla avstånd mellan byggnader) mynnar ut i förslag på 

placeringen som uppfyller kraven i BBR och presenteras i Bilaga 2. Dessa förslag 

avviker från de allmänna råden i tabell 5:611 och utförs därför enligt så kallad analytisk 

dimensionering.  

Resultatet i rapporten grundar sig även på så kallade värsta fall scenariot, dvs att 

timmerhuset är placerat med de oklassade fönsterytor parallellt mot motstående 

byggnad.  

Om byggnaderna istället är placerade i vinkel mot varandra ska avståndet räknas från 

den del av fönsterytan som vetter närmst mot annan byggnad, även om utformningen i 

sin helhet är mer gynnsam.  

Utredningen gäller enbart för de timmerhus som levereras av Polhuset AB.  

Vidare gäller att virkestjockleken i ytterväggskonstruktionen är på minst 44 mm, detta 

för att väggen i sig ska uppfylla kraven på lägst EI 30, se även Bilaga 4 för beräkning 

av brandklass i ytterväggar.  

2 Förutsättningar  

 Dimensionerande kriterier  
Enligt BBR’s allmänna råd ska avstånd mellan byggnader inte understiga 8 meter 

däremot får småhus uppföras enligt tabell 5:611 i BBR.  

Som alternativ ska en analytisk dimensionering göras för att påvisa att strålningsnivån 

mellan byggnaderna understiger 15 kW/m2 under 30 minuter.  

 Förutsättningar  
Beräkningarna i rapporten grundar sig på ett par förutsättningar för att förslagen som 

mynnats ut i Bilaga 2 ska vara giltiga. Följande förutsätts:  

- För de timmerhus där ytterväggar är brandklassade i lägst klass EI 30 förutsätts det 

att byggherren kontrollerar så att även den närliggande byggnadens yttervägg 

uppfyller lägst samma brandklass.  

- Fönsterdimensionerna som anges som maximalt fönsterdimensioner gäller även i 

närliggande byggnads ytterväggskonstruktion.  

- För uterum/inglasade uterum gäller samma förutsättningar som ovan.  

- Det är den totala arean av samtliga fönsterytor i en yttervägg som ska ligga till 

grund för hur nära den aktuella byggnaden får lov att placeras. Se även exempel på 

dimensionerande fall i Bilaga 2.  

- Det är alltid den byggnad med störst fönsterytor (total area) som är 

dimensionerande.  
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- Beräkningarna tar inte hänsyn till vare sig en förskjutning i sidled eller om 

byggnaderna är placerade i vinkel.  

- Beräkningarna anger ett miniavstånd utifrån gällande förutsättningar ovan. För 

objektanpassade beräkningar krävs en ny utredning.  

- Oklassade dörrar, oavsett material, räknas som oklassade fönsterytor.  

3 Teori 
Strålningen som träffar en yta är beroende av strålningen som avges från branden samt 

synfaktorn enligt följande formel: 

Infallande strålning = E    (kW/m2) 

där  

E = emitterad strålning   (kW/m2) 

 = synfaktor    (-) 

Den strålning som branden avger kan beräknas genom följande formel: 

4TE =    

där 

 = emissionstal (varierar mellan 0-1)  

 = Stefan-Boltzmann konstant = 5,67 x 10-8 W/m2K4 

T = temperatur i K 

Synfaktorn ger hur stor andel av den emitterade energin från en yta som träffar en 

specifik punkt på den mottagande ytan. För att kunna beräkna synfaktorer måste 

värmekällans geometri och avståndet mellan värmekällan och den aktuella 

mottagningspunkten vara känt. Beroende på hur förhållandet mellan värmekällan och 

mottagningspunkten ser ut används olika uttryck. Exempel på olika konfigurationer 

mellan värmekälla och mottagningspunkt kan vara att mottagningspunkten ligger 

parallellt eller i vinkel med värmekällan. I aktuellt fall tillämpas dock enbart 

beräkningar för parallella ytor.  

Vid beräkning av strålningen från en yta till en punkt för parallella ytor ligger punkten i 

ena hörnan av den strålande ytan. 

Gemensam synfaktor för punkt med högst strålningsnivå beräknas genom tillämpning 

av den algebraiska additionslagen för synfaktorer enligt princip i figur. Punkten 

placeras då i mitten av den rätvinkliga ytan och motsvara det absolut högsta värdet 

strålningen kan erhålla.   

  

 

 

 

 

 

Figur 1 - Tillämpning av additionslagen för att beräkna synfaktorn från yta 1-4 till 

punkt angiven i bild. 

 

4 

1 

(1-4) = (1) + (2) + 3 + 4 

3 

2 
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En flammas emissionstal kan variera kraftigt beroende på flammans egenskaper. 

Egenskaper så som flammans tjocklek och sotinnehåll spelar då roll. Ett utryck som kan 

användas för att bestämma emissionstalet är följande:  

 

e=1-e-ad    (-) 

där 

a=flammans absorptionskoefficient   [-] 

d=flammans tjocklek    [m] 

Flammans absorptionskoefficient är beroende av bränsletyp. För flammor ut genom 

fönster kan den sättas till a=0,3. Av den energi som träffar den mottagande ytan 

kommer en del av denna att absorberas, en del att släppas igenom och en del att 

reflekteras tillbaka. 

Fördelningen av de olika andelarnas storlek varierar med materialegenskaperna hos 

ytan. 

4 Konservativa antaganden  
Då aktuell byggnad och även närliggande byggnads ytterväggar kan vara utförda i trä 

läggs en säkerhetsmarginal med en faktor 1.5 med i beräkningarna. Detta för att beakta 

en eventuell brandspridning längs med fasad (vid sidan av och ovan fönster).  

Ovan säkerhetsmarginal tar även höjd för utstickande flammor genom fönster i enlighet 

med de rekommendationer som ges i konsekvensutredning till BBR 19. För mer 

information kring säkerhetsmarginaler se avsnitt 8.  

Emissiviteten sätts konservativt till 1,0.  

Beräkningarna är baserade på att samtliga fönsterytor på respektive fasad är placerade 

tätt intill varandra och i kvadratisk form.  

Beräkningarna tar inte hänsyn till vare sig en förskjutning i sidled eller om byggnaderna 

är placerade i vinkel.  

5 Beräkningar  
För att avgöra om infallande strålning från en brand i timmerhuset eller befintlig 

byggnad kan leda till brandspridning mellan byggnaderna utförs beräkningar enligt 

ovan.  

Beräkningarna avser räkna fram ett minsta avstånd mellan byggnaderna baserat på 

storleken av oklassade fönsterytor och avstånd mellan byggnader enligt ovan angivna 

förutsättningar. För varje heltal i meter anges en maximal fönsteryta i m² som kan 

utföras oklassad.  
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6 Resultat  
Resultatet av beräkningarna visar på acceptabel (maximal) oklassad fönsteryta/area för 

de olika avstånden 2-6 meter och där den infallande strålningen understiger 15 kW/m².  

 

 

 

7 Slutsats  
Avstånden angivna i kolumnen ”acceptabel oklassad fönsterarea” är den totala 

fönsterarea som kan utföras utan brandklass i någon av de fasade som vetter mot 

varandra.  

Exempel på tillämpning av resultaten ovan ges i Bilaga 2 i brandskyddsbeskrivningen.  

8 Diskussion  
Observera att det för trähus inte finns ett schablontal för att addera den ökade risken 

med brännbar fasad. I konsekvensutredning från BBR 19 nämns att brännbar fasad bör 

beaktas men inte vad konsekvenserna hade blivit med avseende på 

strålningsintensiteten. Även i en rapport från Boverket (Björnfot, 2008) nämns enbart 

att arean ovan fönstret ska beaktas om fasaden antas vara brännbar men inte heller där 

hur mycket större intensitet hade kunnat tänkas bli.  

I SS-EN 1991-1-2 så ska delar som inte är klassade i REI (brandcellsavskiljande) 

räknas som oklassad fönsteryta. Detta kan anses vara självklart med tanke på att lågor 

annars hade slagit ut med samma intensitet från andra delar av väggen än bara de 

oklassade fönsterytor. Standarden ger däremot inte någon vägledning för nivån på 

additionseffekten som ett brännbart material i fasaden hade haft, även om den uppfyller 

REI.  

Från praktiska exempel/bränder syns det att delar av en brännbar fasad är med i ett 

brandförlopp, även om de inte brinner med samma intensitet som lågorna som slår ut 

genom fönstret. Det kan därför tänkas att en stor del av ytorna ovan fönstret antingen 

brinner fullt ut under en kort tid eller att en glödbrand uppstår under en längre period 

som sakta kan sprida sig längst med fasaden. Detta har i aktuellt fall beaktas genom att 

den totala arean ökas med 50 %. Det ska dock noteras att det inte är arean i sig som är 

avgörande utan att intensiteten av branden vid ett givet tillfälle kan öka med ca 50 %, 

vilket bedöms vara på den säkra sidan.  

 

 

  

 

Roni Nasr  Frans Trägårdh 

Brandingenjör  Granskare 

 

Avstånd 
  

Fönsteryta ink 
50% marginal 

Acceptabel oklassad 
fönsterarea 

Synfaktor  
  

Strålning 
  

     

2 meter 2,6 m² 1,7 m² 0,17 14,7 kW/m² 

3 meter 6 m² 4 m² 0,17 14,9 kW/m² 

4 meter 10,5 m² 7 m² 0,17 14,9 kW/m² 

5 meter 16 m² 10 m² 0,17 14,7 kW/m² 

6 meter 23,5 m² 15 m² 0,17 14,9 kW/m² 
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Bilaga 4 – Beräkningar av brandklass i ytterväggar 

Inledning och syfte 
Aktuella timmerhus är uppbyggda av trä med olika dimensioner, där den smalaste 

dimensionern är på 44x95 mm. Placering av timmerhusen kan ibland kräva att den 

placeras på ett avstånd som understiger de allmänna råden i BBR. Detta kräver oftast att 

byggnaderna antingen placeras mer gynnsamt på tomten alternativt att innerväggarna 

behöver kläs med gips för att uppfylla kravet på EI 30 eller EI 60.  

Syftet med aktuell rapport är därför att verifiera att ytterväggarna i Polhusens timmerhus 

klarar lägst klass EI 30 utan behov av komplettering på insidan av väggarna. Detta för att 

kunna uppfylla kraven i BBR med avseende på risken för brandspridning mellan 

byggnader.  

Ytterväggarnas infästningar eller knutpunkter är placerade utanför byggnaden (se figur 1) 

och påverkas således inte direkt av en brand inom byggnaden. Väggarna är på det sätt 

självbärande. Väggarna har dock även som funktion att ta laster från yttertaket via 

längsgående träbalkar.  

 

 

I aktuellt fall beaktas dock ej ett ras av taket då beräkningarnas syfte är att verifiera 

väggarnas brandklass samt att knutpunkterna, som är vitala för väggarnas bärighet, inte 

påverkas. Restvärsnitt har ändå beräknats som underlag för konstruktörer att ta del av. 

Det kan finnas behov av dessa i de fall brandskydd i lägre beläget tak måste beaktas. 

Verifiering av dessa delar sker i så fall i en separat rapport.  

Beräkningarna görs utifrån de ansvisningar som ges av Eurcode 5 (Dimensionering av 

träkonstruktioner) och som även utgetts som en svensk standard i SS-EN 1995-1-2.  

Dimensionerande förutsättningar 

Virkestjocklekar:  

44 mm, 70 mm, 90 mm 

Typ av trä:  

Barrträ (ca 85% gran, 

15 % furu)  

Beräkningarna utgår 

från endimensionell 

förkolning  

Densitet trä:  

Lägst 450kg/m3 

Typ av brand:  

Standardbrand, ensidig 

brand  

Beräkningarna utgår 

från att förbränning 

sker vinkelrätt mot 

fibrerna 

 

    

Figur 1 uppbyggnad av yttervägg i plan och bild 
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Metod 
Beräkningsmetodik enligt SS-EN 1995-1-2, avsnitt 3.4.2 

Förkolningshastigheten vid endimensionell förkolning, se figur 2 nedan, bör antas 

konstant under brandpåverkan.  

Förkolningsdjupet beräknas ur:  

där:  

är dimensionerande förskolningsdjup vid endimensionell inträngning,  

är endimensionell förkolningshastighet under en standardbrand (mm/min),  

är brandexponseringstiden i minuter  

I aktuellt fall är förkolningshastigheten ( ) 0,65 mm/min för barrträd enligt SS-EN 

1995-1-2, tabell 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid dimensionering av bärförmåga 
Beräkning av effektivt tvärsnitt beräknas genom att originaltvärsnittet minskas med det 

effektiva förkolningsdjupet def enligt nedan:  

där:  

= 7 mm  

= 1 i aktuellt fall.  

Effektivt tvärsnitt för bärande innerväggar presenteras längst bak i dokumentet.  

  

Figur 2 förkolningsdjup efter tiden t (figur hämtad från SS-EN 1995-1-2) 
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Beräkningar för brandklass i ytterväggar  
Beräkningar för de olika virksetjocklekarna enligt ovan angivna formler och 

förutsättningar:  

44 mm virkestjocklek:  

Vid 30 minuters standardbrand:  

= = 0,65x30 = 19,5 mm (inbränningsdjup) < 44 mm

Resttvärsnitt yttervägg: 44 mm – 19,5 mm = 24,5 mm  

Effektivt resttvärsnitt yttervägg: 44 mm – (19,5 mm + 7 mm) = 17,5 mm 

Knutpunkter utanför byggnaden bedöms ej påverkas och väggar bedöms kunna stå i 

minst 30 minuter.  

Vid 60 minuters standardbrand:  

= = 0,65x60 = 39 mm (inbränningsdjup) < 44 mm

Risk för kollaps av väggar då enbart ca 6 mm av väggarna finns kvar. 60 minuter ej giltig 

för virkestjocklek på 44 mm.  

70 mm virkestjocklek:  

Vid 30 minuters standardbrand:  

= = 0,65x30 = 19,5 mm (inbränningsdjup) < 70 mm

Resttvärsnitt yttervägg: 70 mm – 19,5 mm = 50,5 mm  

Effektivt resttvärsnitt yttervägg: 70 mm – (19,5 mm + 7 mm) = 43,5 mm 

Knutpunkter utanför byggnaden bedöms ej påverkas och väggar bedöms kunna stå i 

minst 30 minuter.  

Vid 60 minuters standardbrand:  

= = 0,65x60 = 39 mm (inbränningsdjup) < 70 mm

Resttvärsnitt yttervägg: 70 mm – 39 mm = 31 mm  

Effektivt resttvärsnitt yttervägg: 70 mm – (39 mm + 7 mm) = 24 mm 

Knutpunkter utanför byggnaden bedöms ej påverkas och väggar bedöms kunna stå i 

minst 60 minuter.  

90 mm virkestjocklek:  

Vid 30 minuters standardbrand:  

= = 0,65x30 = 19,5 mm (inbränningsdjup) < 90 mm

Resttvärsnitt yttervägg: 90 mm – 19,5 mm = 70,5 mm  

Effektivt resttvärsnitt yttervägg: 70 mm – (19,5 mm + 7 mm) = 63,5 mm 

Knutpunkter utanför byggnaden bedöms ej påverkas och väggar bedöms kunna stå i 

minst 30 minuter.  

Vid 60 minuters standardbrand:  

= = 0,65x60 = 39 mm (inbränningsdjup) < 90 mm

Resttvärsnitt yttervägg: 90 mm – 39 mm = 51 mm  

Effektivt resttvärsnitt yttervägg: 90 mm – (39 mm + 7 mm) = 44 mm 

Knutpunkter utanför byggnaden bedöms ej påverkas och väggar bedöms kunna stå i 

minst 60 minuter.  
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Beräkningar av effektivt tvärsnitt för innerväggar  
70 mm virkestjocklek:  

Vid 30 minuters standardbrand:  

Effektivt resttvärsnitt innervägg: 70 mm – 2x(19,5 mm + 7 mm) = 17 mm 

90 mm virkestjocklek:  

Vid 30 minuters standardbrand:  

Effektivt resttvärsnitt innervägg: 90 mm – 2x(19,5 mm + 7 mm) = 37 mm 

Resultat 
Resultatet visar på att vid samtlig virkestjocklekar så uppfyller ytterväggarna kraven för 

EI 30.  

För virkestjocklekarna 70 och 90 mm så klarar väggarna i teorin av brandteknisk klass 

EI 60, vilket medför att virkeshusen i de fall kan placeras tätt intill intilliggande byggnad 

i de fall inga oklassade fönsterytor finns i aktuell fasad.  

För verifiering av brandklass R30 eller till och med R60 krävs att nya 

konstruktionsberäkningar görs med de effektiva resttvärsnitt som getts i resultaten för 

bärande ytter- och innerväggar.  

 

 

 

 


